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Ser meddelandet konstigt ut? Läs en webbversion

God jul och Gott nytt år!
Nu när julen står för dörren vill vi summera första året i klimatprojektet Den koldioxidsnåla
platsen och blicka framåt mot ett spännande 2018! Under hösten har vi satt igång många
processer som kommer att göra stort avtryck under 2018. Några av satsningarna som vi har
genomfört eller planerar kan du läsa mer om här.
Vi vill tacka alla våra samarbetsparter och inspiratörer för att ni hjälper oss att utveckla
metoder som kan spridas och komma till nytta för fler och göra Umeå till en mer klimatsmart
plats.
Med förhoppningar om ett mer hållbart 2018!
Anna, Ebba, Ida, Jennie, Johan, John, Katrin, Linda och Philip

Alla vill väl vara vän med solen?
Med Facebook‐sidan @realsunofficial testade vi ett annorlunda sätt att få fler att intressera
sig för solel. Kampanjen genomfördes tillsammans med kommunens energi‐ och
klimatrådgivning. Till nästa sommar skruvar vi på kampanjen lite till och hoppas på mer sol!
Kolla in www.umea.se/solel och www.facebook.com/realsunofficial

Testa ellådcykel!
U‐bike är en helt ny el‐lådcykelpool som gör
det möjligt att hyra en eldriven lådcykel i
Umeå. Projektet verkar för att öka
användningen och göra cykelpoolen känd
bland Umeåborna. El‐lådcykelpoolen är den
största i sitt slag i Sverige. Första garaget
öppnade vid campus i september och under
året öppnar ytterligare ett i centrum.
www.umea.se/ubike

Dags att växla upp och
rulla ut goda exempel!
Det var en av slutsatserna under den
tvådagarsverkstad som vi arrangerade i
november med Naturvårdsverket. Temat var

genomförandet av FN:s ramverk för hållbar
konsumtion och produktion, 10YFP. Det blev
en värdefull mötesplats för de globala,
nationella och lokala perspektiven i
hållbarhetsarbetet. Kolla gärna på filmer och
presentationer från dagarna.
www.greenumea.se/verkstad

Mobilen mäter
Umeåbornas resvanor
Under hösten testade vi en appen TravelVu
för att mäta vilka färdsätt invånarna
använder, hur ofta och vilken typ av resor de
gör. Nu analyserar vi data för fullt. Till
exempel ställer vi data från appen mot
väderdata och jämför hur resorna
påverkades av ett snöfall som kom under
undersökningsperioden. Resultat kommer
till våren.

Elisabeth Lindqvist
Ambussadör för Bussig sommar
Du och din man testade bussen till utflykterna i somras.
Hur var det?
– Min man som aldrig åker buss blev förvånad över hur fort
det går. Vi bor på Västra Ersboda och för oss går det precis
lika fort att med buss som med bil när vi ska ner på stan.
Dessutom slipper man krångla med att hitta en parkering.
Och ekonomiskt finns det egentligen inte heller någon
anledning att ha bil om det inte vore för att vi ibland måste
köra till platser där det inte finns någon kollektivtrafik.
– Jag tycker ju också att det är så bekvämt att åka buss. Man
kan sitta och prata och behöver inte vara uppmärksam på
trafiken. Men visst finns det motstånd också. I början är det
svårt att veta vilken buss man ska byta till för att komma
vidare till Ikea eller Umedalen till exempel. Men det gick
relativt snabbt att lära sig.
– För mig är miljöaspekten på det här viktig. Vi måste alla
hjälpas åt. Det är också en jämlikhetsfråga. Jag tänker på
äldre, rörelsehindrade och barn. Och många har ju inte
körkort. Då är det bra om vi stödjer kollektivtrafiken.

Minikampanjen Bussig sommar
genomfördes sommaren 2017 för
att uppmuntra fler att ta bussen
till semesterns upplevelser.
Elisabeth Lindqvist var en av de
så kallade ambussadörerna,
testresenärer som åkte buss
under en månads tid.

Kommer under 2018
Nätverk för hållbara
restauranger
Under november lanserat nätverket
Hållbara Restauranger i Umeå. Fyra
restauranger och den kommunala
verksamheten Måltidsservice ingår i
nätverket som syftar till att utveckla
restaurangbranschen i en hållbar riktning.
Med utbildning, nätverkande och
individuell rådgivning kommer de
medverkande restaurangerna att
utveckla sitt hållbarhetsarbete.
Mer om Hållbara restauranger Umeå

Satsar på cykel
I Umeå pågår mycket för att underlätta
för cyklister. Inom projektet vill vi lägga
extra krut på att dessa satsningar ska få
fler att välja cykeln i vardagen, därför gör
vi en större satsning under 2018 på att
visa på att det är roligt och smidigt att
cykla. Nya och fler cykelöverfarter
kommer det gå snabbare och smidigare
att cykla längs prioriterade stråk. En ny
mötesplats etableras i stan där du
parkera olika sorters cyklas, mötas och
låna en ellådcykel från andra garaget för
U‐bike öppnar i vår.

Vanor på jobbet ska
spara energi

Konsumtionens
klimatavtryck i Umeå

Umeå kommun har långgående mål för
energieffektivisering i våra egna
fastigheter. Efter flera års träget arbete
för att minska energiförbrukningen i våra
byggnader tar vi nu steget vidare och
jobbar med beteendeförändring. I
samarbete med Fastighet kommer vi
pröva metoder för att se hur de som
vistas och verkar i lokalerna kan bidra för
att minska energiförbrukningen
ytterligare.

Som ett första steg i arbetet med att ta
reda på och visualisera Umeåbornas
klimatavtryck utvecklar vi hösten 2017 en
helt ny undersökning om
konsumtionsvanor som skickas till ett
urval av befolkningen. På så vis får vi ny
kunskap som sedan kan ligga till grund för
en visualisering av Umeås
konsumtionsbaserade klimatpåverkan.

Vi ses på stan!
Du kanske har mött oss i projektet utan att veta om det? Det pågår många aktiviteter runt om i
stan där det finns goda möjligheter att diskutera hållbara livsstilar med Umeåborna.
Vi har erbjudit cykelservice och cykelhjälmar i samband med SEE‐veckan och vid Cykelns dag. Vi
har väglett bussresenärerna på Vasaplan i samband ombyggnationen. Första
måndagsmorgonen i oktober möttes vi av många leenden när bussresenärerna tackades med
chokladmedalj och välkomnades tillbaka till det nya Vasaplan.
Titta gärna på vår film från Vasaplan!
Har du inte märkt av Den koldioxidsnåla platsen? Det är inte så konstigt. Istället för att lägga
mycket krut på att etablera ett eget varumärke har vi valt att använda styrkan i kommunens
och våra samarbetsparters varumärken.
Du kommer med andra ord inte höra projektets namn så ofta, men vi kommer bidra till en ökad
aktivitet och medvetenhet kring hållbara livsstilar och ett klimatsmartare Umeå!
Läs mer om Den koldioxidsnåla platsen på www.umea.se/CO2platsen

Den koldioxidsnåla platsen är ett klimatprojekt som ska göra det enklare för Umeås invånare att
göra hållbara val i vardagen och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och konsumtion.
Projektledare: Anna Gemzell, Umeå kommun, anna.gemzell@umea.se
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